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  139-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 و قيام من الماء شرب جواز ومثل 5 أم عورة الفخذ كون:  مثل الواحدة المسألة في العلماء اخت#ف عند المسلم يرجع من إلى - 1
  ) 00:00:36(  ؟.ذلك نحو

 وضع في ذلك أثر ھو وما.  التشريع ِحَكم تطلُّب في المبالغة بعدم الشيخ ونصيحة ؟.قريش في الخ#فة كون من الحكمة ما - 2
 أو الخ#فة أھي)  حبشي عبد عليكم تأمر ولو( ....  وسلم عليه هللا صلى قوله من المقصود وما ؟.المعاصر الواقع في المسلمين

  ) 00:31:16(  ؟.اWمارة

  ) 00:37:37(  ؟.صحيحة الحديث من.... )  رجلين قوة أوتي القريش فإن(  الزيادة ھذه وھل - 3

  ) 00:40:30. (  باز ابن الشيخ على ا^لباني الشيخ وثناء ، التبليغ جماعة في باز ابن الشيخ لفتاوى حسن علي الشيخ بيان - 4

  ) 00:43:16. (  شرعية أدلة بدون ويعطلھا الشرع نصوص يؤول الذي على الشيخ ك#م - 5

 5 الذي أبيھا عن تحج ھل وسألته الحج في وسلم عليه هللا صلى النبي أمام وجھھا كشفت التي المرأة حديث على الشيخ ك#م - 6
  ) 00:46:56(  ؟) . الحج يستطيع

  ) 00:53:10(  ؟.صحيح صحتھا شروط من ليس الص#ة في العورة ستر بأن القول ھل - 7

)  له أمانة 5 لمن إيمان 5(  مثل النفي ھذا يفيد وماذا ذلك ونحو الص#ة أو اWيمان نفي فيھا ورد التي ا^حاديث على الشيخ ك#م - 8
  ) 00:54:08...... ) . (  حائض ص#ة هللا يقبل 5(  و)  الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن ص#ة 5( و

 ) 01:02:02(  ؟. الص#ة في القبلة استقبال شرطية على الدليل ما - 9

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

شيخ بس توضيحا للسؤال الذي سألته ، اإلنسان إذا اختلف يف أمر يرجع لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا  :السائل 

ذ يعين هل خيصص أحد األئمة صلى اهللا عليه وسلم ، وإذا ما وجد اجلواب هل يرجع لقول أحد األئمة أم يأخ

ويتبعه يف كل أجوبته أم ممكن يأخذ عن واحد من األئمة األربعة ، عندك قضية مثال الشرت اإلمام مالك يقول 

الفخذ ليس بعورة والشاهد على القول إنه عندما سيدنا عثمان دخل على الرسول صلى اهللا عليه وسلم سرت 

ده أنه هذا الشيء ال أستطيع أن أتقبله فأعتربه عورة ، يف بعض اإلخوة العورة ، يف حكم كهذا أنا الشيء يلي جب

  .. يقولون إنه ليس بعورة خارج الصالة فيتبعوه فما هو 



ما يف شيء جديد يف املوضوع ، القضية ترجع هل يف علماء حواليك أم ما يف علماء ، إذا فيه علماء  :الشيخ 

ما فيه علماء حينئذ بدك تتبع مذهب  ))ل الذكر إن كنتم ال تعلمون فاسألوا أه(( يأيت اجلواب باآلية السابقة 

من املذاهب املتبعة ؛ لكن هذا االتباع يرد عليه اإلشكال يلي أوردناه على عمنا أبو طاهر ومت يقول ما أدري واهللا 

أو أربعة :لسائل االقضية مشكلة إنه إذا كان يف املسألة الواحدة يف املذهب يلي بدك تتبعه يف قوالن أو ثالثة 

كيف بدك تعرف ، برجع نفس السؤال ولعلك تذكر أنه هو كان عم يتكلم عن املذهب احلنفي ، بعيد  :الشيخ 

كالمه تكملت أنت عن املذاهب الثالثة يلي اختلفوا يف املس ؛ قلت لك هذه مثل هذه يلي بده يعيش على 

ريد أن يرجح كمان هناك يأيت نفس السؤال كيف ضوء املذهب الواحد ويف ثالثة أقوال يف نفس املذهب شلون ي

يرجح ؛ الرتجيح له سبيالن ال ثالث هلما ، إما أن يكون املرجح من أهل الرتجيح يعين من أهل العلم ؛ وشرحت 

لك شو معىن أهل العلم ، بعرف اللغة العربية ، بعرف األحاديث الصحيحة من الضعيفة ، بعرف الناسخ من 

  .املنسوخ ، إىل آخره 

  .إذا ما يعرف  :السائل 

إذا ما يعرف يأيت لك احلل الثاين وهو تتبع مذهب معني أو عامل متخصص يف مذهب معني تثق بعلمه  :الشيخ 

فتسأله أما أنك أنت أو زيد أو بكر يأيت هو وبقول انشرح صدري هلذا الكالم أو ما انشرح هذه قضية ليست 

ثل اليقني لو كنت من اجلماعة الذين يلعبون كرة السلة مثال أو  ماهلا حدود ؛ اآلن شوف أنت وضعك أنا على م

كرة القدم ما متلك نفسك رايح متيل إىل مذهب مالك صح وال ، لكن مثل حكاييت بتحب تتفرج لكن ما حتب 

، املقصود فتجد ما يف ضرورة بالنسبة لك أن تقول الفخذ ليس بعورة ، ال الفخذ عورة لكن هنا صار  ...تلعب 

ثل ما صار يف حلم اجلمل أصبت السنة ألنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم خيالف قول الرسول عليه معك م

حديث له طرق كثرية لكن هو يف الصحة ليس   )الفخذ عورة ( شايف  )الفخذ عورة ( السالم أال، وهو 

باب الفخذ  كحديث عثمان وال كحديث أنس الذي رواه البخاري ، يف الصحيح البخاري ذكر حديث أنس يف

هل هو عورة أم ال ، حديث أنس طويل خالصته أن الرسول ملا غزا خيرب هو وصحابته  كان راكبا على فرس ملا 

فتح خيرب طارد فاحنسر الثوب عن فخذه حىت بقول أنس حىت رأيت بياض فخذه ؛ هذا احلديث ذكره البخاري 

( : اثنني ثالثة أن الرسول عليه السالم قال يف صحيحه مث ذكر تعليقا بدون إسناد قال وروي عن جرهد وعن 

قال هو تفقها منه حديث أنس أسند يعين أقوى إسنادا وحديث جرهد أحوط لكن البخاري  )الفخذ عورة 

صنيعه ما بيعطي أن حديث جرهد صحيح إال أن العلماء ملا بتبعوا طرق هذا احلديث ما جيدون مناصا إال أن 

فيق بني حديث جرهد وبني حديث أنس ميسرا ألن حديث أنس أوال له يصححوه وحينئذ جيدون سبيل التو 



مشكلة يف صحيح البخاري حديث أنس بلفظ حسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يف صحيح مسلم احنسر 

؛ فهنا صار اختالف يف اللفظ ويف املعىن بني حسر هيك رفعه وكشف عن فخذه وبني احنسر بدون قصد منه ؛ 

وال يبدين زينتهن إال ما (( : الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال مثل قوله تعاىل فإذا فرضنا أن

شو عامله هي ؟ أما تظهرها هي فلها حكم ثاين ؛ لكن إذا كانت رواية البخاري هي األصح  ))ظهر منها 

الفقهي كما قلت  اجلواب )الفخذ عورة ( حينئذ يظهر يف إشكال يعين كيف كشف عن فخذه وباحلديث بقول 

آنفا إنه ميسر وهو إذا تعارض حديثان أحدمها من قوله عليه السالم واآلخر من فعله قدم القول على الفعل ألنه 

قوله تشريع عام والفعل قد يكون خصوصية للرسول عليه السالم قد يكون يعين قبل حترمي الفخذ واحلكم عليه 

وخاصة  )الفخذ عورة ( النبوية فحينئذ ينبغي االعتماد على حديث بأنه عورة يعين يف قدقدات ترد على األفعال 

، هذا الرتجيح العلمي قائم على الربهان لكن ملا )ما بين السرة والركبة عورة ( أن هناك حديث آخر يؤيده وهو 

اإلنسان بده يرجع للرتجيح الشخصي ختتلف القضية مثل ما ضربت لك مثال من شخص آلخر بل من شخص 

وضع ويصبح يف وضع آخر بتتغري القضية ولذلك العلم ملا يكون مستقا من الكتاب والسنة فهو صيانة  يكون يف

هلذا العامل أو هلذا الطالب للعلم بينما إذا كان علمه قال الشيخ فالن فهو معرض ال تفه األسباب أن حييد عنه 

معليش يا شيخ حول الروايتان اليت ذكرما : احلليب .أن يستقيم حبياته كلها مهما تطورت عليه الظروف واحلياة 

يف البخاري حسر واحنسر أال ميكن أن يقال أستاذي أن ال تعارض بينهما ألن فعل حسر من أفعال املطاوعة 

  حسرته فاحنسر وكسرته فانكسر وهكذا

وعن أنس صحيح هذا ميكن ملا بتكون الرواية عن شخصني صحابيني أما الرواية طريقة واحد وهو أنس  :الشيخ 

ما عاد أذكر فالبد أن الراوي إما أن يقول قال حسر أو أن يقول احنسر ؛ أما هذا التوفيق وهذا اجلمع ممكن فيما 

  .إذا كان احلديث متعدد الوجوه وإال من الناحية العربية هو كما ذكرت متاما 

ما قصد اللفظ ، املعىن واحد وجهة نظر األخ علي يقويها عن راو واحد يعين الراوي قصد املعىن و : سائل آخر 

  يقويها كيف يعين ؟ :الشيخ أنه احنسر 

يعين يقوي وجهة النظر أنه عن راو واحد ، أن املعىن واحد والراوي ملا غري اللفظ أخطأ باللفظ ، أو مرة  :السائل 

  ...ر ال تعين احنسر ذا اللفظ ومرة باللفظ اآلخر يعين باملعىن مثال يعين املعىن حسر والثاين احنسر بينما احنس

هذا بارك اهللا فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم لكن األمر ليس كذلك  :الشيخ 

يستبعد اإلنسان أن يتعمد الرسول للكشف عن  ))وإنك لعلى خلق عظيم (( وبعدين يرد سؤال يتعلق  ...؛

  . القضية قضية مطاردة الفخذ واألقرب أنه يكون احنسر بدون قصد منه ألن 



نعم سيدي واهللا ما تبادر إىل ذهين هنا اآلن فعال بعيدة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكشف  :السائل 

  .عن فخذه بالشك 

  .احلمد هللا ، آه بدون علة  :الشيخ 

متاما سبق آه حديث عثمان واضح :الشيخ إذا كان احلديث كذلك فما اجلواب عن حديث عثمان ؟ : احلليب 

اجلواب عن حديث أنس أي نعم يعين هذا فعل من الرسول عليه السالم فيمكن أن يكون خصوصية له ميكن أن 

  .يكون قبل جميء الفخذ عورة ، وهكذا 

إذا هذا اجلواب أدق يف ظين من اجلواب السابق يلي هو من أخالق الرسول أو كذا من ناحية علمية : احلليب 

؛ طيب هنا ما يف سبيل هنا أن يقال خلق وكذا وخاصة أن الرسول كشف عن فخذه يف  يعين حىت ال تكون ثغرة

  .حديث عثمان فإن يقال هذا قد يكون قبل أو خصوصية للرسول أوىل من اجلواب ذاك واهللا أعلم 

نه حنن قلنا هذا وهذا قلنا هذا وهذا وكمان يا أخي احلادثة هذه ميكن أن نفرتض فيها عدم اخلص ؛ أل :الشيخ 

  .مطاردة 

  .صحيح وهذا واضح جدا وهو أفضل : احلليب 

  . هو هذا نعم  :الشيخ 

أنت ذكرت يف هذا املوضوع مرة أن هذه احلالة حصلت وما كان فعله والسلف أن خيرجوا إىل الطرقات  :السائل 

  .وجيلسوا االس العامة كاشفني عن أفخاذهم 

ال عموم هلا ؛  "هذه واقعة عني ال عموم هلا " ثل هذه احلادثة نعم ولذلك يقول فقهاء األحناف على م :الشيخ 

صعدت يوما بيت أخيت حفصة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه " ومثلها أشياء كثرية مثال عبد اهللا بن عمر يقول 

 ، هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها ، كان املكان ضيق حمشور ؛ ما"وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة 

جنعلها قاعدة كما يقول علماء الشافعية إن هذا دليل أن استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط بالبنيان جائز ؛ 

ملاذا ؟ ألن الرسول رئي هذه الرؤية غري شرعية ، هذه الرؤية غري شرعية مبعىن أن الرسول سرت حاله وذاك طلع 

صودا من الرسول أن ينقل إىل الناس لكن وقع ونقل نقل لفوق لغرض ما فوقع بصره يعين هذا الفعل ما كان مق

، )إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ( : عفو اخلاطر بينما هناك يقول 

هذه شريعة عامة ، واهللا هيك صار نعم صار لكن ما يف عندنا ما جيعلنا أن نطمئن أن هذا الذي صار كان 

نه عليه السالم وكيف يكون مقصودا وهو بني جدران أربعة ولوال ذاك ما طلع فوق السطح كان ما مقصودا م

شافه ؛ حديث ضد هذا التعليل متاما لكن احلمد هللا غري صحيح ، احلديث مروي يف سنن أيب داوود وغريه من 



هون استقبال القبلة ببول طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف إنه قيل للرسول عليه السالم إن هناك ناس يكر 

، استفهام انكار ، الرسول يقول أو قد فعلوها ؟ حولوا مقعديت إىل القبلة  )أو قد فعلوها ؟ ( أو غائط فقال 

واهللا ما يعملها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه يعين يتعمد أيش حتويل املقعدة يلي يقعد عليها لقضاء 

من بسق تجاه القبلة جاء يوم القيمة ( ليه السالم يف احلديث الصحيح احلاجة إىل القبلة كيف وهو يقول ع

، وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط شيء ال يذكر شيء تافه ليس له قيمة مع ذلك )وتفله بين عينيه 

ة بقول ؛ هذا يلي يعلم الناس األخالق الصاحلة واآلداب الطيب)جاء يوم القيمة وتفله بين عينيه ( بقول لك 

نكاية هلؤالء يلي بتنزهوا أن يعملوا بقوله فال تستقبلوا القبلة ببول أو غائط أو قد فعلوها حولوا مقعديت إىل القبلة 

  . ، واحلمد هللا هذا احلديث ضعيف 

  . ...حنن فهمنا أنه طاملا يف جدران وداخل البيوت جيوز  :السائل 

  . ال هذا خالف مذهبنا  :الشيخ 

  .لنظر يف جدار داخل البيوت بغض ا :السائل 

، وهذا  )إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ( قلنا احلديث  :الشيخ 

احلديث يرويه أبو أيوب األنصاري وخرجه الشيخان يف صحيحيهما بقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا 

تغفر اهللا ، هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم حمكم ثابت ولذلك بقول املراحيض موجهة إىل القبلة فنحن نس

  .املراحيض موجهينها إىل القبلة لكن حنن نستغفر اهللا 

شيخنا موضوع شرقوا أو غربوا حنن يف تصميم البيوت وإال بينه مرات بكون اجتاه قطعة األرض ما حتكم  :السائل 

ن نتحرى أنه ما يكون للقبلة لكن لو زحنا عن القبلة مقدار مخس شرق أو غرب وبتكون زاوية بالنسبة للقبلة حن

  وأربعني درجة مثال ما كان شرق وال غرب هل يكفي ؟

أنا بقدر أقول يكفي لكن جيب حتري االبتعاد متام حبيث يكون الدرجات كلها متوجهة عن القبلة إىل  :الشيخ 

  .الغرب أو إىل الشرق 

سم من هنا بتزيح معناه كيلو مرتات عديدة 1قبلة ألف ومئتني كيلوا مرت فإذا زحنا إذا كان بيننا وبني ال :السائل 

  .عن هناك 

  . ال ميكن أن يستقيم إال يزيح هيك أو هيك يعين معناه زايح مخسة آالف : احلليب 

صحيح ملا ال احلقيقة الدرجة يعين أنت ملا تصلي وتزيح عن القبلة طبعا أنت أخذت االجتاه العام وال: سائل آخر 

  .أنت تنحرف بزاوية بتكون احنرفت مبقدار الزاوية 



يعين لو وقفت بزاوية ثالث وعشرين ثالثني درجة بكون الفرق سبع درجات الحنرفت واستقبلت أبو : سائل آخر 

  .ظيب 

بس أبو طاهر يقصد من كالمه الكعبة ، احلديث مش هذا يلي بقصده يلي بقصده اجلهة ، اجلهة كلها  :الشيخ 

سم بنحرف عدة كيلو صحيح ولذلك 1قصد اجلهة كلها ، لذلك نقول هو مثل ما قلتم أنتم إذا احنرف من هنا ب

  .جيب أن يكون احنراف حبيث تصبح اجلهة كلها عن يسارك أو عن ميينك 

وإذا كان يف حرج ألنه افرازات قطع األرض هنا مثل هنا القطعة هذه صار يف الشمال فصارت القبلة  :السائل 

ندك يف البيت فيها احنراف فعلى خطوط البناء هنا من الصعب جدا إال إذا بدنا نشرك البناء كله أن حناول أن ع

  .خنلي اجتهات اجلدران شرق وغرب 

ما أظن وال تأخذين قد أعتدي عليك ، قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا ، املكان  :الشيخ 

  .عطي مسافة بالنسبة هلذا البيت يلي فيه املرحاض كم مساحته ؟ أ

  .مرتين ضرب مرت ونصف أو ضرب مرتين يعين أربع مرت أو ثالث أمتار  :السائل 

  .أربع أمتار أال ميكن أن حتول هذا املرحاض يلي هو مرتين ضرب مرتين عن القبلة متاما ؟  :الشيخ 

  . نفس املقعدة بالذات وليس الغرفة كغرفة  :السائل 

  .حنن عم نتكلم  طبعا شو:الشيخ 

  .يعين اجللوس  :السائل 

  .يعين كلكم تتصور البناء أم املقعدة ؟  :الشيخ 

  . املقعدة  :السائل 

  طيب فإذا أين اإلشكال ؟  :الشيخ 

  .هو ألن عادة املقعد مالصق للجدار  :السائل 

  .نظم غري إسالمية هذا هو ، هذه هي املشكلة اليت نشكوا منها دائما ، النظم القائمة اليوم  :الشيخ 

حنن شو بدنا أكثر من هيك ، سهلة إذا :الشيخ ال ، لكن من اليسري الصحيح أنه يف املنطقة بالذات  :السائل 

  ...ما كنت معتديا 

  .ال   :السائل 

  .اجللوس ميكن نفس الشخص اجلالس يعين جيلس ويقضي حاجته وحيرف حاله قليال : السائل آخر 

هذا إذا أمكن أخي دائما يف قاعدة يف الفقه سبحان اهللا كما أقول أنا وين قلنا حديث هذا إذا أمكن ،  :الشيخ 



  .ما أدري أنت كنت معنا أم ال ؟  )إنما األعمال بالخواتيم ( 

  .نعم يف بيت أبو ليلى : احلليب 

  .يف بيت أبو ليلى  :الشيخ 

  .مود الصويف ال أستاذي أول أمس كنا عند أبو حممود أول أمس عند أبو حم: احلليب 

  الصويف يلي بده يسلمك لشيوخه : أبو ليلى 

على كل حال أنا بكرر الكالم واآلن جاء أوانه ؛ إن من فضل اإلسالم إنه صحيح بيعطينا أحكام  :الشيخ 

إنما ( وبيعطينا قواعد لكن القواعد حنن نستثمرها حىت يف أمور دنيانا فأنا كثريا ما أستعمل قوله عليه السالم 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ( ، وقد قاله بالنسبة لوفاة اإلنسان )مال بالخواتيم األع

 )إنما األعمال بالخواتيم ( إىل آخره  )وبينها إال ذارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 

يل عامل يزكيه ليه فأقول له إمنا األعمال باخلواتيم  ؛ ممكن هذا احلديث ننقله يف أمور دنيوية فأقول أنا واحد جبيب

  .اصرب حىت نشوف النهاية إىل آخره 

  .أكلها املرة هذه  :السائل 

آه ، أكلها ؛ املهم فأردت أن أقول التأسيس أهم من التفريع  ، هذه أيضا قاعدة أصولية فقهية فنحن  :الشيخ 

د القعدة الشرعية غصبا عن أنفه ، مش نكلف املسلم ها خذ نريد أن نؤسس املقعد حبيث إن الكافر الفاسق يقع

احتياط هذا مستقبل القبلة فأنت ال تستقبل القبلة ، هذه قضية غري عملية ؛ فنحن يف األصل نريد أن نؤسس 

يعين إخواننا املهندسني  ...على وفق الشريعة ؛ ولذلك فأنا أرجوا من األخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب ، 

  . حبطوا هذه القضية يف باهلم   الزم

واهللا منحطها لكن اآلن مشكلة عندما يأيت عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبة لالجتاه بتقدر  :السائل 

حترف املقعد داخل املرحاض ؛ أما ملا واحد جبوز ما تقدر تفتح له املوضوع يعين من نوعية الشخص ، بتحاول 

كن ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات أريد أن أحطه داخل الغرفة حمروف قدر اإلمكان تبعده عن القبلة ل

  .ثالثني درجة ممكن ما بتعاون معك وال ممكن أنه يتجاوب 

  .ذنبه على جنبه  :السائل 

  . ال مش ذنبه على جنبه ال ، املهندس  :الشيخ 

  .أن ينفر ذاك الرجل مل يقتنع ذه  املهندس بالنسبة له موجودة على املوقع ثالثني درجة هو يريد :السائل 

هو املهم خطط على الشرع وذاك ما نفذ هنا دفع املسئولية كويس لكن هو بقول ما يتجاوب معي  :الشيخ 



  .فكأنه أنا فهمت منه مادام أنه ما بتجاوب فأنا مضطر أن أخطط له 

زاوية قائمة بدون ما يظهر عليك  هو حبدود أنا مرات بالتخطيط مثل ما قلنا بتقدر تنحرف نصف ... :السائل 

أنه عم حتاول تتحرى بشيء معني ؛ أما إذا عم تتحرى الزاوية بالذات رايح يصري فيه شيء واضح يف تصميم 

  .احلمام واملرحاض بشكل غري طبيعي 

 حنن ليش غرباء ألنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة يعين   مش شرط أن املسلم يكون مسلم يف صالته ويف :الشيخ 

  .عبادته الزم يكون مسلم يف معاملته للناس 

بقول هنا يزيل احلرج عنه يف اإلمث إنه هو يبني رأيه إنه يقول أنا أريدها هنا ألن هذا هو الشرع هو إذا ما  :السائل 

  . بده يطبق بصري احلرج على نفسه 

  .ة بتكون هيك ألطف هو إذا بتعرف أنه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هذه من ناحية مجالي :السائل 

بس هنا يف شرط بالنسبة له ، ما بتجاوب معه يف التخطيط يعين هو يلقي كلمته وميشي يعين يضع  :الشيخ 

املخطط حسب الشرع وانتهى بعدين ذاك يصطرب أما هو يعدهلا كانصاف حلول كما مسعت آنفا يعين حيرفها له 

  ... ليس هكذا تطبيق الشرع ،شوية حبس أا تنطوي عليه ويعين حنن طبقنا الشرع ال

   ...احلديثني يلي كنا حنكي عنهما يف السيارة طلعوا االثنني معهم  :السائل 

  ...أستاذي بالنسبة الستقبال القبلة : احلليب 

  ...ممكن تشوف أم الفضل جالسة أم نائمة ، صار الوقت من أجل أن تكون جالسة وتستقبلنا ،  :الشيخ 

مسألة استقبال واستدبارها أظن يف بعض املذاهب يقولون حىت استقبال الشرق واستدبارها أستاذنا حول : احلليب 

  .ال جيوز 

  .أي نعم هؤالء احلنابلة   :الشيخ 

  األحاديث الواردة يف أن اخلالفة من قريش ما هي احلكمة وما أثره علينا ؟ :السائل 

  .تعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حىت أشرح لكم أما شو احلكمة فأنا ضد الذين يسألون عن احلكمة وب :الشيخ 

  . بنعرف  :السائل 

  .كويس   :الشيخ 

  .أحيانا احلكمة بتكون ظاهره ومرات ما بتكون ظاهرة  :السائل 

معليش لكن حنن ال نؤيد األسئلة كلها ، ولو كانت احلكمة ظاهرة خاصة أن احلكمة اليت قالوها بالنسبة  :الشيخ 

ا ألنه قالوا إن العرب كانوا خيضعون لقريش وكانت قريش مثل شخص يف قبيلة شيخ هلذا احلديث مضى زما



فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا خيضعون هلم فهذا ربط سياسي شرعي يف آن واحد ، اآلن ما فيه عرب 

مرة مل أعد  وال يف قريش والقضية فوضى مثل ما أنتم شايفني يف البلد الواحد ؛ لذلك أنا شرحت لكم أكثر من

أطمئن لتوجيه مثل هذه األسئلة ألسباب كثرية أوضحها أنا شخصيا قد أسئل عن حكمة يف نص فأجيب ونص 

ثاين فأجيب نص ثالث البد ما أعجز الذين تربوا معي ونشئوا معي أنه بسألوا عن حكمة الشيء فأجيبهم يوم أنا 

عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته فأنا وجدت أقف وأقول ال أدري دخلهم شك يف هذا احلكم يلي أنا عاجز 

عمليا أن هذا شيء مضر ، إذا جاءت احلكمة هيك عفو اخلاطر ما عندي مانع طبعا والشريعة كلها حكم ؛ أما 

اختاذ مذهب كما يفعل كثري من الكتاب اإلسالميني اليوم تطلب احلكم، حكم التشريع حىت بعضهم ألف بعض 

طر جدا ؛ املهم حنن نقول هذا حكم شرعي املقصود مجع املسلمني على رجل الكتب هذا هو احنراف خفي وخ

يكون له صفات عديدة قلما تتوفر يف املرشح للخالفة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا شو احلكمة جبوز 

تظهر احلكمة سابقا وما تظهر الحقا ، جبوز تظهر فيما بعد لكن حنن علينا أن نطبق النص الشرعي ؛ شو 

  السؤال املهم يف هذا السؤال ؟

  .أثر هذا األمر على وضع املسلمني يف العصر احلاضر  :السائل 

هذا السؤال ليس بأهم أنه ما هي شروط احلاكم املسلم يعين اخلليفة املسلم هل مثال يصح أن يكون  :الشيخ 

  . اخلليفة جاهال بالشريعة ؟ طبعا اجلواب ال ، إذا 

  . شيا حىت ولو كان قر  :السائل 

هذا املقصود ، إذا ال ، إذا جيب أن يكون عاملا ؛ طيب حنن ملاذا نتمسك يلي جاء يف النص وننسى  :الشيخ 

شروط أخرى ، هل جيوز أن يكون أميا ال يقرأ وال يكتب ؟ اجلواب ال ؛ هل جيوز أن يكون جبانا ؟ اجلواب ال ؛ 

صية ؛ فهنا وين هذا اتمع يلي حنلم فيه هل جيب أن يكون عصاميا ؟ اجلواب نعم ما يكون ضعيف الشخ

يعملوا موازنة عندنا واحد قرشي وواحد عريب غري قرشي وثالث أعجمي ، واهللا هذا قرشي لكنه جاهل ، هذا 

عريب لكنه عامل ، أسقطنا األول بقي مع مني مع العريب واألعجمي ، أيضا نعمل مفاضلة بني االثنني نرى أيهما 

ألكثر من اخلصال اليت نص العلماء على اشرتاط وجودها يف اخلليفة املسلم نرشحه للخالفة تتوفر فيه اموعة ا

ولو كان أعجميا ؛ لكن وجدنا األعجمي والعريب مستويان فعلينا أن نرشح العريب ، وجدنا العريب من قبيلة غري 

  .هللا خريا قريش وقرشي متساويان بس هذا يفوقه بالقرشية فهو املرشح ؛ ونستأذنكم وجزاكم ا

  .مني يلي خبليك ترشح  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 



  من خبليك ترشح ؟  :السائل 

  ...هذا سؤال ،  :الشيخ 

  يف اخلالفة فقط أم يف اإلمارة عموما ؟ : سائل آخر 

أي ويل عليكم عبد حبشي من اخلليفة العريب  )وإن ولي عليكم عبد حبشي ( ال ، يف اخلالفة بس  :الشيخ 

  .م القرشي نع

شيخنا فيه زيادة إن القرشي أويت قوة رجلني ، زيادة احلكم يف هذا املعىن هل هذه الزيادة هل هي : احلليب 

  صحيحة ؟

  .واهللا أنت ذكرتين فيها اآلن لكين أنا اآلن غري مستحضر إن كان صحيحة أم ال ، إن شاء اهللا نبحثها  :الشيخ 

  .ذكر أا صحيحة  يف اإلرواء اجلزء الثاين لكن الذي أ: احلليب 

  

احلمد هللا اهللا يسر يل أن أعمل ماجستري يف العمارة اإلسالمية يف أستاذي اقرتح قبل حضوري هلنا اقرتح  :السائل 

علي فكرة قال إن الصالة فيها أشياء رموز مثل املتابعة ممكن نستفيد منها يف حل رموز الصالة نستعملها يف 

  .فهل جيوز ذلك إنه حنن نأخذ الصالة وحنللها ونستعملها يف التطبيق  ختطيط املدينة العربية اإلسالمية ،

و اهللا هذه حتتاج لتوضيح حىت نرى كيف هذا ميكن وهل بناء على ذلك جيوز أو ال جيوز ، هذا الكالم  :الشيخ 

  .مش واضح عندنا 

وع مثل السجود فيستعملها أنا أعرف أن الصالة هي عبادة فهل جيوز الواحد أن حيدد الصالة مثل الرك :السائل 

  الواحد كوضع لتخطيط املدينة ؟ 

  .كيف هذا يكون ؟ كيف يكون :الشيخ 

  . مثال تأخذ قطعة األرض  :السائل 

  . يعين يعمل ربط فلسفي بني الصالة وبني األشكال هندسية حياول يعمل ربط : سائل آخر 

  ة ؟ يعين هذه األشياء ال ميكن حتقيقها إال بإيصال الصال :الشيخ 

  . طبعا ال   :السائل 

  فإذا ؟  :الشيخ 

  .يعين حتسينات إسالمية يف العمارة : سائل آخر 

  . يعين القصد ربط فلسفة الصالة يف إظهار فلسفة الصالة يف العمارة  حذلقة  :السائل 



هيك أنا خايف تكون القضية هذه شفت الكتابة مثل يلي مصور صورة ولد جالس يف التشهد وعامل  :الشيخ 

  ...ومكتوب ال إله إال اهللا ، 

  .هذا املرار واهللا أعلم: احلليب 

  ...هذا شيء واهللا خبوف ، والسالم عليكم  :الشيخ 

  

بقول األخ السعودي هذا بقول له يا شيخ بارك اهللا فيك الشيخ عبد العزيز يف املسائل الغري الشرعية إذا : احلليب 

نقل له الصورة كذا وكذا ، كذلك أنا عندي ثالثة فتاوى للشيخ عبد العزيز أستفيت يعين ما بعرف إال ما يقال له فت

  .بن باز رمحه اهللا كل واحدة تنقض األخرى ؛ إحداها يقول عنهم هؤالء حيرفون نصوص الشريعة 

  .واهللا صدق  :الشيخ 

ذا وكذا ، هذا ملا أي نعم قال هؤالء حيرفون نصوص الشريعة ، والدخول معهم ال جيوز يف دين اهللا وك: احلليب 

اهللا يكون بعونه ،  :الشيخ وصف له احلقيقة كاملة ؛ لكن ملا جاء ابراهيم ابن حصني أصلحه اهللا حّرف عليه 

  .احلقيقة موقفه دقيق الشيخ ابن باز اهللا يذكره باخلري 

  .احلليب  آمني 

ثل الشيخ جزاه اهللا خري يعين وضعه هنا يظهر أمهية الباطنة أو البطانة احلسنة والبطانة السيئة خاصة م :الشيخ 

  .وعجزه هو حباجة ملن تكون بطانته أقوى ما تكون حسنة 

  . أنا قلت للقاضي قلت شيخنا الشيخ عبد العزيز ال يقرأ بنفسه إمنا يقرأ عليه  :السائل 

  .هذه هي املشكلة  :الشيخ 

  .يخ والذي يتوىل القراءة عليه إن مل يكن أمينا فيغري فتوى الش :السائل 

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

أستاذي يف املرة األخرية هذه أول مرة التقي الشيخ ابن باز فجلسنا وقلت له يعين يف رسالة البيعة كنت : احلليب 

أرسلتها لك وكذا ، ما كملت وإذا بالشيخ ابن حصني يقول أنت حّرفت كالم ابن تيمية قلبته أنا وأخوي الشيخ 

   ...ثار ثورة كبرية صاحل شفنا وكذا ، اهللا أكرب 

  .هذا هو الشيخ هذا هو أسلوبه  :الشيخ 

  .قلت اتقي اهللا ما يف شيء أن  :السائل 

وبدأ ينفر وكذا فقلت للشيخ عبد العزيز بن باز أمل تصلك الرسالة قال ما وصلتين الرسالة ، قلت سبحان : احلليب 



   ...فيبدوا أم يعين  ...اهللا الشيخ إنسان 

  .خرب متكرر يعين الرسائل ال تصل إليه كلها  آه هذا :الشيخ 

  .نعم ما يريدون يوصلونه : احلليب 

يف بعض اإلخوان زرناه من باب تكرميه على أساس نكسبه هو من مجاعة التبليغ وكان مع األخ صاحل   :السائل 

  .التبليغ  كان صاحل يعين كلمة فوجدنا اجلفا داخل بيته لدرجة أنه تكلم معي وقال يل أنت كفرت مجاعة

  .ال حول وال قوة إال باهللا  :الشيخ 

قلت يا أخي حنن نتكلم عادي وال جيوز لنا أن نكفر شخص فأهل السنة واجلماعة ما جيزمون ألحد  :السائل 

  ...من أهل القبلة جبنة أو نار 

ما يأيت حديث بأن أن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية فحين :الشيخ 

يف صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء اخلدين آه لعل هذا احلديث كان قبل نزول اآلية ، لعل ولعل ، ملاذا هذا 

التكلف حطوا هذا احلديث مع األدلة اليت ذكرناها ، تأخذ القضية قوة كما قال اإلمام البيهقي ، أن هذا احلديث 

بيات كان على هذا وخباصة أنه حنن ال ننكر شرعية سرت قوي حديث أمساء وحديث عائشة ؛ ألن عمل الصحا

املرأة لوجهها ، ال أيضاً عقالً ، وإمنا نقالً ؛ ألنه وقع يف العهد األول ؛ وهلذا كان من البواعث على أننا عقدنا 

م يف فصالً خاصاً أن سرت املرأة لوجهها أفضل ، رداً على بعض إخواننا من أهل السنة يف لبنان ، يعين معلوما

ويف اآلثار السلفية حمدودة ، قالوا أن سرت املرأة لوجهها بدعة ، فنحن ما نقول هذا لكن نقول هذا أفضل وننصح 

  بسرت الوجه ، لكن ما نتشدد ونقول حرام ألنه ال دليل على التحرمي ، طيب غريه شو عندك ؟

  كلمة ؟أورد بعض من كتب يف مسألة النقاب زيادة يف حديث اخلثعمية   :السائل 

  غري صحيح هذا ، إسناده غري صحيح ، أظن تكلمنا معك هذا هل تذكر ؟ :الشيخ 

  .ما أذكر ، هذا ما تكلمنا ، حىت ما نعرف رأيك فيه : احلليب 

  عجيب ، هل هذا صحيح ، نقول هلذا األخ ؟ :الشيخ 

  .كلمة ، أورده وصححه : احلليب 

ا أظن يف الطبعة اليت أعدها اآلن من احلجاب مل تراه بعد ، هذه الزيادة غري صحيحة وأنا تكلمت عليه :الشيخ 

  ؟.هذا ال يصح ومع ذلك اقرأ النص شو يقول 

  .النص ليس أمامي  :السائل 

  مش أمامك ؟ :الشيخ 



  .لكن يف الزيادة يلي أنه جاء يعرضها للزواج وشيء من هذا : احلليب 

  طيب ، هب أن الزيادة صحيحة على ماذا تدل ؟ :الشيخ 

  للزواج ؟ :سائل ال

  .ال ، بالنسبة للخالف  :الشيخ 

  كشف الوجه ؟  :السائل 

طيب من الذي رأي الوجه اليت عرضت نفسها ، زعموا للرسول عليه السالم ، لعله خيطبها ، الرسول  :الشيخ 

  عليه السالم أم غريه ؟

  .غريه  :السائل 

الم السابق ، تكلف يف جر النصوص ، وهذا إن طيب ، إذاً كيف رأى ذلك احلرام ؟ هذا يدخل يف الك :الشيخ 

  .صحت وهذا غري صحيح يقيناً ، ألين أنا راجعت هذا يف مسند أيب يعلى ، ال أذكر اآلن شو علته بالضبط 

  

  .ما هو احلديث  :السائل 

 أن هذه اخلتعمية اليت جاءت يف الصحيحني أن الرسول عليه السالم بعد رمي اجلمار ، وقفت أمامه :الشيخ 

يا رسول اهللا ، إن أيب شيخاً كبري ، : امرأة مجيلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السالم ، فقالت له 

والفضل ينظر إليها ، وهي تنظر إليه ، وكان الفضل  )حجي عنه ( : ال يثبت على الرحل أفحج عنه ؟ قال 

إىل اجلهة األخرى ، فنحن نتخذ هذا احلديث  وضيء وكانت هي مجيلة ، فلفت الرسول عليه السالم وجه الفضل

حجة قاصمة لظهور املخالفني ؛ ألا وقعت يف آخر حياة الرسول عليه السالم ، وأيضاً احلجة هذه رد على 

صحيح أن وجه املرأة ما هو عورة ، لكن إذا كانت مجيلة ، وكان الزمن فاسد إىل آخره ، فنيبغي : الذين يقولون 

قول شوبدكم فتنة أكثر من هيك ، دخل الشيطان بني املرأة اخلتعمية وبني الفضل لدرجة أن أن تسرت وجهها ، ن

الفضل راكب وراء الرسول وهو يؤكدنظره فيها ، والرسول ال يزيد على أن يصرف وجهه للشق اآلخر ، يقول أنا  

هذه القصة وقعت  افرض أن: كان الرسول عليه السالم لو كان يرى رأي هؤالء املشايخ حىت قلت ألحدهم 

معك متاماً ، يعين أنت يف حمل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك ، رديفك ، وأمامك امرأة مجيلة 

بتسألك ، شو بتساوي ؟ بتقول أسرتى وجهك أم تتلطف كما تلطف الرسول عليه السالم ، ما استطاع أن 

خالف الرسول عليه السالم ، وإن قال ال ما  جياوب ، لكن حقيقة حمرج موقفه ؛ ألنه إن قال أنا بقول أسرت ،

بأمرها ، إذاً ملاذا تأمرها وأنت بتقول جيب أن تسرت وجهها ، إذا خشيت الفتنة ، والفتنة موجودة ، هذه القصة يف 



رواية أن هذه املرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيداً عنها اآلن ، هو دفعها من أجل الرسول يراها لعل الرسول يتزوج 

 ا.  

  .هذا املقطع غري صحيح  :السائل 

آه ، هذا املقطع غري صحيح ؛ ألم هم حيضروا هذه الرواية فكرهم خيلصوا من االعرتاض تبعي ، مثل  :الشيخ 

يلي كان حتت املطر وصار حتت املزراب ، لو الرسول فقط شافها ، ممكن يقال هذا الكالم ، لكن الراوي هم عم 

  .إىل آخره يروي أا وضيئة ومجيلة 

  .يقولوا كمان حمرمة يا شيخنا  :السائل 

ال تنتقب المرأة المحرمة ( : كمان هذا له جواب ؛ ألنه الرسول عليه السالم قال يف احلديث صراحة   :الشيخ 

فاالنتقاب هو شد الثوب هكذا ، لكن هذا جائز شرعاً ، وهو السدل ولذلك جاء يف  )وال تلبس القفازين 

عائشة أو أمساء أم كانوا كاشفات عن وجوهن وهن على اجلمال فإذا مر ن ركب ،  بعض األحاديث عن

أسدلن على وجوههن فالسدل هذا جائز ، أما االنتقاب فهو املمنوع ، فلو فرضنا أن هذه اخلتمعية كانت حمرمة ،  

م ، لكن مع ذلك اسديل على وجهك كما فعلت نساء الرسول عليه السال: كان الرسول عليه السالم يقول هلا 

ليس عندهم دليل أا كانت حمرمة ، وحنن بنقول ما يف دليل أا حمرمة ، هب أا كانت حمرمة ، ما يف مينع من 

السدل الذي يلزم منه السرت ، وحنن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي حمرمة ، لكن يشرع هلا أن تسدل على 

يشرع السدل استحباباً ، هم يقولون : ا ، لكن الفرق حنن نقول وجهها وهي حمرمة ، وهم يتفقون معنا يف هذ

وجوباً ، فلماذا الرسول مل يأمرها بالسدل ، هم يقولوا كانت حمرمة ، اجلواب أن احملرمة متنع من االنتقاب ، ال من 

كان ينظر إىل : السدل ، كمان مش خالصني أعجب ما مسعت عن بعض املشايخ يف العصر احلاضر ، قال 

اسها ، هذا أعجب ما يصدر شو السبب ؟ السبب أنه حنن احلقيقة ما عم نناقش األمور مناقشة شرعية منطقية لب

، عم نناقشها مناقشة عواطف ، شايفني حنن الفساد شايفني تسلط الشباب على الشابات إىل آخره ، شلون 

عن وجهها ، بس هنا نصطدم مع  بدنا نعاجل املوضوع بالتشدد يف املوضوع ، وهو حرام على املرأة أن تكشف

واقع العهد األول العهد األنور بتيجي هذه األحاديث وبنحاول أن نلف عليها وندور عليها ونأوهلا كما يفعل 

  .علماء الكالم يف آيات وأحاديث الصفات متاماً ، طيب غريه 

  .م الدليل قائم على اجلهتني ، إن كانت حمرمة أو غري حمرمة فالدليل قائ :السائل 

  .قائم ال يزال أي نعم  :الشيخ 

يقول بعض طلبة العلم إن سرت العورة يف الصالة من الواجبات وليس من الشروط ، وبناء عليه فإن املرأة  :السائل 



أو الرجل عرياناً ولكنهما يأمثان فقط ، ما مدى صحة هذا الكالم . اليت تصلي بدون مخار صالا صحيحة 

  وجزاك اهللا خرياً ؟

  اخلمار املذكور يف السؤال املقصود هو غطاء الرأس طبعاً ، أليس كذلك ؟ :خ الشي

  .نعم  :السائل 

الرسول يقول ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار ، فهذا نص صريح بأن املرأة إذا بدا شيء من عورا ،  :الشيخ 

  فال صالة هلا ، فما وجه السؤال إذاً ؟

  واحدة ؟يعين تبطل الصالة مرة  :السائل 

  ال يقبل اهللا ، ماذا نفهم ؟ :الشيخ 

  .إا مرفوضة  :السائل 

  

  .أجاب بعضهم يا شيخنا بأا ال تقبل أي ال تفيد عدم الصحة وعدم اإلجزاء  :السائل 

  شو الدليل ؟ :الشيخ 

افاً ، ال من أتى عر ( : بعض األحاديث وردت عن رسول اهللا فيها لفظ ال يقبل ، كقوله عليه السالم  :السائل 

  .، قالوا هذا ال ينفي اإلجزاء  )تقبل له صالة أربعين يوماً 

  شو الدليل مكانك راوح ؟ :الشيخ 

  .مكانك راوح  :السائل 

  شو الدليل على أن هذه الصالة صحيحة ؟ :الشيخ 

  .نعم هم يقولون هنا  :السائل 

  .ال مش هنا ، هناك  :الشيخ 

  هناك ؟ :السائل 

  ل أن هناك الصالة مقبولة ، عفواً ، الصالة صحيحة ؟ها شو الدلي :الشيخ 

  ..من أتى عرافاً  :السائل 

  نعم ، ال تقبل له صالة أربعني يوماً ، شو الدليل أن هذه الصالة صحيحة ؟ :الشيخ 

  ....الدليل أننا ال نقول ملن ذهب إىل عراف ال تصلي وليس هناك من أهل العلم من قال  :السائل 

  .رب ، هو هيك معىن احلديث ، معناه إذا صلى ال تقبل صالته مش معناه أن نقول له ال تصلي اهللا أك :الشيخ 



  .إذاً فهي ال تقبل  :السائل 

  ...ال تقبل طبعاً ، حنن ما بنقول غري ما قال الرسول ،  :الشيخ 

  يعين صالته غري صحيحة ؟ :السائل 

  .غري صحيحة طبعاً  :الشيخ 

  غري صحيحة ؟ وإذا ُسئلنا نقول :السائل 

يعين يا أستاذ انتبه حنن ملا بنأول النص ، ما جيوز نؤله كلمة ، مثل ما قلنا بالنسبة لألوامر ، فاألوامر  :الشيخ 

األصل فيها الوجوب ، إذا قلنا هذا ليس للوجوب فالبد من دليل ، ملا نقول ال تقبل الصالة ، يف نص ما ليس 

ليل إذا وجد الدليل قلنا مبقتضاه ، ومجعنا بني اإلميان به ، وبني اإلميان معناه احلكم ببطالن الصالة ، بدنا الد

بالنص األول الذي تأولناه بالنص اآلخر ، أليس هذا هو الطريق ؟ لذلك قلنا حنن سائلني مل نكن منكرين ، شو 

 أن صالا ؟ أي ال يعين )ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار ( الدليل على أن قول الرسول عليه السالم 

باطلة ، أثبت أنت باحلديث الثاين بقيت أنا رافعاً أصبعي ، قائالً شو الدليل ؟ ال أزال أقول هكذا ما أتى الدليل 

.  

وأنا ال زلت أقول أن املرأة إذا صلت دون مخار صالا باطلة ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من  :السائل 

من ( : وهنا قال  )ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار ( : لسالم قال ادعى هذا الكالم ، هنا الرسول عليه ا

  . )أتى عرافاً فصدقه ال تقبل صالته أربعين يوماً 

  .ال تقبل أي صالته باطلة ، من ادعى خالف ذلك فعليه بالدليل  :الشيخ 

حاديث اليت فيها عدم ابن رجب رمحة اهللا عليه يف جامع العلوم واحلكم ، يذكر يف الشرح بعض األ: احلليب 

حيتمل اإلجزاء ، أي عدم قبول األجزاء وحيتمل .. لفظ ال يقبل حيتمل املعنيني : القبول ال يقبل اهللا كذا ، قال 

  .عدم قبول الرضا ، فيعين أن جنزم بأحد املعنيني هنا حباجة إىل دليل 

ن نقول املتبادر إىل الذهن من هذه هذا يا أستاذ يقوله كثريون حىت الشوكاين لكن حنن نقول لكن حن :الشيخ 

العبارة ملا يسمعها السامع ما خيطر يف باله هذه الفلسفة إطالقا ، أنا بقوهلا فلسفة لعدم وجود الدليل احملدد 

ال يقبل ( للمعىن على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب ؛ فما عندنا اآلن دليل فكيف نفهم من هذا احلديث 

ه يقبله ؛ لكن مبرتبة دنيا هذا مرفوض ، شوف لو أننا تتبعنا األحاديث املصدرة ، شو معنا )اهللا عمل عبد 

مث وجدنا بعض هذه األحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا ال يعين البطالن نقف  "ال يقبل اهللا " بكلمة 

  .عندها 



  .نقف عند تلك وليس بشكل عام : احلليب 

ول قام الدليل ألنه مثل احلقيقة وااز كما يقولون ؛ فإذا ثبت يف نص أيوه ، أيوه ما نتخذها قاعدة ، نق :الشيخ 

مثل ال  )ال صالة  ( ما نص آخر يضطرنا إىل تأويله ، قلنا مبقتضى النصني لكن ما عممناه نبقي األمر مثل 

كل صالة ، ال صالة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال ، فإذا ثبت لنفي الكمال يف نص ما ما نعممه يف  

النصوص ألن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة ؛ إذا ما أمكن نفي الذات أي نعم ، هكذا هنا ال 

يقبل اهللا إذا كان يأيت يف بعض األحاديث وأنا مش مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن اهللا ال 

ال يقبل ( يف كتاب الرتغيب والرتهيب  يقبل ، مع ذلك معناه أنه هذه العبادة صحيحة ؛ اآلن بتذكر يف حديث

  .تذكرونه ؟  )اهللا عمال إال إذا كان خالصا لوجهه 

  . )إال ما ابتغى به وجه اهللا (  :السائل 

  شو أوله ؟  )إال ما ابتغى به وجه اهللا (  :الشيخ 

  . )إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما ابتغي به وجه اهللا (  :السائل 

معناه ، ما يقبل التأويل إطالقا فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي  أيوه هذا شو :الشيخ 

هذه ال لنفي الكمال  )ال إيمان لمن ال أمانه له وال دين لمن ال عهد له ( الكمال ليس نفي الذات مثل 

بتأوهلا هذا التأويل ما  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( لوجود أدلة قاطعة تضطرنا هلذا املعىن ؛ لكن 

ألننا هناك أولنا بنفي الكمال فنأيت ونقول هنا لنفي الكمال ال ، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص 

البد من فهم النص على ظاهره إال لقرينة تدل على أن هذا  )ال يقبل اهللا ( احمليطة ا ؛ كذلك نقول يف مجلة 

ك اهللا خري  بسم اهللا ، امسح يل شوية ، مبني عليكم أنك غشيت ، الظاهر غري مراد ؛ نعم ، جاء دوري  جزا

  ...، شو يعين عامل ميزان على ما يبدوا  ...وضعت قطعة إضافية 

  

  

  .بالنسبة للتوجه للقبلة شخينا  :السائل 

  بالنسبة ؟ :الشيخ 

  هذه املسألة ؟للتوجه للقبلة ، شوط لصحة الصالة كما يذكر يف كتب الفقه إيش الدليل على  :السائل 

ما يف عندنا دليل باملعىن األصويل إال شيء كنت قرأته منذ ثالثني أو أربعني سنة ، إذا أمر اهللا بشيء  :الشيخ 

هذا الشيء ليس مأموراً به إال يف خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه ، فدليل الشرطية ، مفهوم هذا الكالم 



  أم يف غموض ؟

  .مفهوم  :السائل 

ين لسنا مأمورين باستقبال القبلة ، إال يف الصالة ، شايف ؟ فإذا كنا جنلس لسنا مأمورين باستقبال يع :الشيخ 

القبلة ، وهكذا قس على ذلك ، فإذا أمر اهللا بشيء مثل هذا ، خبصوص األمر الذي هو جزء منه ، فهذا قرينة 

سبة للركوع والسجود ، ما يف عندنا أدلة على أن هذا األمر جزء من أجزاءه ، وركن من أركانه ، وكذلك يقال بالن

معلى الطريقة اليت نفهمها أنه ال صالة ملن مل يركع ، ال صالة ملن مل يسجد ، ما يف عندنا هيك أدلة أبداً ، لكن 

  .أخذت هذه األدلة من األوامر اليت هي خاصة بالصالة 

  يعين ال تتم الصالة إال ا ؟ :السائل 

شيء آخر ممكن ندعم فيما سبق وهو تتابع املسلمني واتفاقهم على كون هذا الشيء إال ا ، وهناك  :الشيخ 

  .ركناً ، يكفينا حجة وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه حنن ، تفضل 

  نص قرآن ؟ :السائل 

  ايش هو يا سيدي ، ال ، ال نص قرآين حول ماذا ؟ :الشيخ 

  . ))ة ترضاها فلنولينك قبل(( حول القبلة  :السائل 

ليس البحث يف هذا بارك اهللا فيك ، طول بالك ، البحث ليس إنه يف أمر يف القرآن باستقبال القبلة أم  :الشيخ 

ال ، ساحمك اهللا ، ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة يف الصالة أم ال يوجد أمر ، ليس البحث يف 

  ال ، إن شاء اهللا وضح لك ؟ هذا ، البحث هل األمر هذا يفيد الركنية أم

  .نعم  :السائل 

  ...ألنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو ماهر ، :الشيخ 

  ...لو مسحتم خلي الشيخ اآلن يف شغله : أبو ليلى 

  ...خلي الناس يعرفوا الشيخ ناصر  :السائل 

وطالعه يف . ...ته عم يف بعض أشرطته أبوليلى مسجل أن الشيخ يالعب ولد من األوالد ميكن ابن بن :الطالب 

  .الشريط 

أبو ليلى يسجل كل شيء للشيخ يعين عما بكاغي للولد من شان تعرفوا أن الشيخ حنون على : سائل آخر 

  ...األطفال ، 

  . "أبوليلى يسجلها " هذه منيحه أنه : على احلليب 



  .اهللا يبارك يف عمرك يا شيخنا : أبو ليلى 

  .اهللا حيفظك  :الشيخ 
  


